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Dochází ke změně pravidel 
pro vstup na utkání 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví dochází od 22. listopadu ke změnám 
podmínek pro návštěvu hromadných akcí včetně 
sportovních utkání, tedy i domácích utkání HC Dy-
namo Pardubice.

Podmínky pro vstup na utkání:

Návštěvník je povinen při vstupu na utkání prokázat 
bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených v 
aktuálně platném mimořádném opatření MZČR, kte-
ré jsou uvedené níže:

a) Osoba s dokončeným očkováním

osoba s certifikátem o provedeném očkování pro-
káže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování 
proti onemocnění covid-19;

b) Osoba s nedokončeným očkováním

pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka 
vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového 
schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očko-
vání, avšak od dokončení očkování neuplynula v den 
vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokonče-
né očkování, a současně prokáže, že absolvovala 
nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativ-
ním výsledkem;

c) Osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19

Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené 
onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené 
izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní;

d) Osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékař-
ským potvrzením o nemožnosti podrobit se 
očkování

Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin 
před vstupem PCR test s negativním výsledkem, 
přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekč-
nost prokazovat nemusí.

Po vstupu do arény je povinné zakrývat si dýchací 
cesty respirátorem, např. FFP2, KN 95. Na akci mo-
hou být přítomné pouze osoby, které nevykazují kli-
nické příznaky onemocnění COVID-19.

Z výše uvedených důvodů musíme všechny návštěvní-
ky upozornit, že vstup na utkání může klub v důsledku 
nového opatření dovolit pouze těm návštěvníkům, kteří 
prokáží, že splňují jednu z výše uvedených podmínek.

Dovolujeme si návštěvníky zdvořile informovat, že 
nevpuštění na stadion z důvodu nesplnění jedné z 
výše uvedených podmínek nezakládá nárok na vrá-
cení vstupného ani jinou kompenzaci.

S ohledem na neustálý vývoj doporučujeme pravi-
delně kontrolovat, zda nedošlo k změnám v pod-
mínkách pro vstup na sportovní utkání.

D+D REAL je jedna z nejvýznamnějších 

developerských společností na českém 

trhu. Vznikla na přelomu milénia na základě 

nových podnikatelských aktivit Petra 

Dědka. Jejím hlavním oborem podnikání je 

developerská a investiční činnost v oblasti 

komerčních i bytových nemovitostí.

VÝZNAMNÉ MILNÍKY 
V HISTORII D+D REAL:

2000
založení společnosti

2001 - 2004
pořízení lukrativních nemovitostí 

v regionu sídla společnosti, nájemní 
prostory pro renomované banky 

a pojišťovny  (nájemci: ČSOB, Česká 
spořitelna, GE Money Bank, Komerční 

banka, Česká pojišťovna, Kooperativa 
pojišťovna)

2005
výstavba a pronájem logistické haly: Rezervní 

sklad náhradních dílů Škoda Parts Centrum 
ve východní průmyslové zóně Plazy - Mladá 

Boleslav, počátek obchodního partnerství 
se ŠKODA AUTO a.s.

2007
výstavba bytových domů ve Vrchlabí s následným 

prodejem bytů do osobního vlastnictví

2008 – 2016
výstavba a pronájem 5 hal logistického areálu D+D PARK 

PARDUBICE v průmyslové zóně Zelená louka Pardubice - 
Semtín (developerský projekt pro D+D Park Pardubice a.s.)

2012 – 2014
výstavba a pronájem 4 hal logistického areálu D+D PARK 

KOSMONOSY (developerský projekt pro D+D Park Kosmonosy a.s.)

2017
výstavba a pronájem 2 hal logistického areálu D+D PARK BRODCE 

(developerský projekt pro D+D Park Brodce s.r.o.)

2019 – 2020
výstavba nového sídla společností DD GROUP ve Vrchlabí

D+D REAL zajišťuje výstavbu výrobních a skladových prostor, prodejních ploch, hotelů, 

bytových domů a rekreačních zařízení. Je spolehlivým dodavatelem služeb spojených 

se správou a údržbou nemovitostí. Významně podporuje kulturu a sport. V roce 2012 

se stala titulárním sponzorem jednoho z nejvýznamnějších profesionálních golfových 

turnajů v rámci European Challenge Tour a v roce 2014 rozšířila sponzoring o turnaj 

D+D REAL Czech Masters ze série European Tour. Je také hlavním partnerem 

Divadelního klubu ve Vrchlabí. V roce 2020 se stává D+D REAL generálním 

partnerem hokejového klubu Dynamo Pardubice. 

www.ddreal.cz
+420 499 624 543 ddreal@ddreal.cz

D+D REAL, s.r.o., Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
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Snažím se mu pomáhat, ale není to jen o něm, je to 

o celém týmu. Radíme si všichni navzájem, protože 

se chceme posouvat jako tým.

 

Když jste jako mladý hrál v  první lize, jak jste 

vnímal svoje šance k  prosazení se v  nabitém 

kádru Pardubic?

Bral jsem to tak, jak to bylo. Poslali mě do první ligy, 

tak jsem to přijal a  chtěl jsem tam hrát co nejlépe. 

Nedával jsem si nějaké cíle – měl jsem (a mám) rád 

hokej, takže jsem prostě dělal to, co mě baví. Nechci 

říct, že by mi bylo úplně jedno, kde hraju. Ale někam 

mě poslali a já se tam chtěl herně posouvat dál. Když 

pak přišla šance zabojovat o místo v áčku, tak jsem 

se o to porval.

A přišly i týmové úspěchy. Byl v roce 2010 hlav-

ním faktorem úspěchu Dominik Hašek?

Když se vyhraje titul, tak to nikdy není jen o jednom 

člověku. Brankář je samozřejmě důležitý článek 

úspěchu, ale nám se sešlo strašně moc věcí. Měli 

jsme výborného trenéra (Václav Sýkora), který ce-

lou sezonu směřoval trénování k  play-off. Dominik 

Hašek chytal výborně a měl obrovský vliv na všech-

ny hráče v  kabině. Pak tady byla výborná parta, 

což z  toho týmu udělalo něco víc – nebyli jsme jen 

spoluhráči, ale výborní kamarádi. Byla tady spous-

ta Pardubáků, ať už starší kluci, střední generace 

nebo mladší kluci. Osa týmu byla z Pardubic, k nim 

se přidali kvalitní hráči odjinud. A měli jsme takové 

sebevědomí, že jsme do každého zápasu v play-off 

šli s tím, že prostě vyhrajeme. A taky to tak dopadlo.

 

Při posledním zlatém úspěchu v roce 2012 jste 

byl navíc vyhlášen nejlepším obráncem se-

zony. To je ohromný pokrok, když jste teprve 

v roce 2009 začal hrát nastálo v áčku. Na čem 

jste během těch tří let nejvíce pracoval?

Snažil jsem se neustále hrát svoji hru. Jsem spíš de-

fenzivní bek, ale tehdy jsem se dostal i na přesilov-

ky. Chtěl jsem vždycky využít příležitost, odevzdat 

maximum v  roli, která se po mě vyžaduje. Když 

jsem hrál výborně do obrany a dostal jsem šanci na 

Většina fanoušků vás zná jako Jana Koláře II. 

Jaké to bylo, mít v týmu jmenovce?

Nijak nám ta shoda nevadila. Spíš to občas bylo 

úsměvné. Měli jsme stejnou přezdívku, takže když 

spoluhráči volali na jednoho z nás, tak jsme otáčeli 

oba. Že jsme měli římské číslice na dresech, to byla 

jen drobnost. Problém jsme s tím neměli, to spíš ko-

mentátoři. (směje se)

 

V  památné mistrovské sezoně 2005 vám bylo 

18 let. Jak jste tehdy jako junior vnímal hráče 

z A-týmu?

Byl to první rok, kdy jsem začínal trénovat s áčkem. 

V extralize bylo díky výluce spousta hráčů NHL a pro 

mě byla obrovská čest s nimi trénovat. Tým byl tady 

opravdu hvězdný, ať už to byl kapitán Jirka Dopita, 

Milan Hejduk, Honza Bulis, Aleš Hemský, Michael 

Rozsíval. Doplňovali je špičkoví extraligoví hráči, 

a  pak tu byla i  hodně mladých odchovanců, jako 

Koukal, Kolář, Průcha. Moc jsem si vážil možnosti 

chodit s nimi na led, pamatuju si, že z každého tré-

ninku jsem byl úplně hotovej. (usměje se)

 

Byl jste tehdy v  podobné situaci, jako teď Mi-

chal Hrádek, který dnes hraje po vašem boku?

Je to jiné. Když jsem začínal hrát extraligu, tak už 

jsem byl starší než Michal. Pár let jsem hrál první ligu, 

než jsem se pořádně uchytil v áčku. On už druhým 

rokem pravidelně nastupuje a je mu teprve devate-

náct. Mně bylo 22, tak už jsem byl zkušenější.

 

Rozumíte si s Michalem i přesto, že je mezi vámi 

rozdíl šestnácti let?

Jsme rovnocenní parťáci. Taky ho nechávám říct, 

jak to cítí. Když je potřeba, tak si spolu promluvíme, 

hned na ledě nebo na střídačce si něco řekneme. 

Jan Kolář

Přesně 104 zápasů odehrál Jan Kolář za Česko 

na mezinárodní scéně. Na olympiádě i čtyřech 

mistrovstvích světa ale nikdy neuspěl, zatímco 

s Pardubicemi má tituly dva. Jak vzpomíná na 

rok 2010? Cítí se dnes více pod tlakem? A proč 

mu víc vyhovuje role asistenta?

S REPREZENTACÍ MI CHYBÍ 
MEDAILE, MRZÍ KOLÁŘE
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přesilovce, tak jsem se zaměřil na to, abych zlepšil 

i  svoje ofenzivní schopnosti. Takhle to mám celou 

kariéru, chci na sobě pořád pracovat. A  tím, že se 

hokej pořád vyvíjí, tak se snažím přizpůsobovat. 

Myslím, že tahle cílevědomost mi v  kariéře hodně 

pomohla.

 

V čem myslíte, že se hokej změnil nejvíc?

Změnilo se úplně všechno. Dřív byli obránci obrov-

ští chlapi, dvoumetroví a stokiloví. Nebo aspoň vět-

šina. Teď můžou hrát i malí, rychlí. Hokej se strašně 

zrychlil, napadá se po celém hřišti. Tenkrát to ani ne-

bylo moc o technice, zato teď umí kličky každý. Kla-

de se důraz na dovednosti, techniku bruslení, práci 

s holí… Hokej se fakt ohromně posunul, dnes je z něj 

úplně jiný sport, než před 15 lety. 

Tím pádem je úplně jiná i příprava, že?

Když jsem v  extralize začínal, tak ještě video ani 

nebylo. Člověk se nemohl tak podrobně připravit 

na soupeře, zatímco dnes je to hlavně o detailech. 

Sledujete jejich přesilovku, styl napadání a bránění, 

hledáte nedostatky v soupeřově hře a zkoušíte najít, 

co na něj bude platit. 

Změnila se za sedm let, co jste byl v zahraničí, 

i extraliga?

Určitě, taky šla dopředu. Teď je to hodně o bruslení 

a technice, dřív to bylo hodně o nahrávkách a dob-

rém načasování – krásně jste si najeli, vyměnili si puk 

a dostali se do šancí. Teď je to o tom všechno ubrus-

lit, ubojovat. A do toho pak přidat nějakou šikovnost 

a chytrost.

 

Jak jste se v  extralize cítil po příchodu z  KHL? 

Byl znát velký rozdíl?

Rusové jsou hodně dobře připraveni bruslařsky, jsou 

silní na puku, plus jim tam chodí hrát nejlepší hráči 

z  Evropy. Takže jejich soutěž se posouvá dopředu 

ještě rychleji. Do Česka chodí spíš cizinci, kteří se 

neprosadili jinde. Ale tím nechci extraligu shazovat, 

i  z  naší soutěže se můžete posunout a  vypracovat. 

Ale s KHL se to moc srovnávat nedá, hraje se tam jiný 

hokej a hráči jsou kvalitnější.

 

Dlouhé cestování po Rusku vám nevadilo?

Ani ne. Jezdí se třeba i na týdenní tripy, kde vás nic 

neruší, respektive na nic jiného není čas. Máte jen 

hokej, kvůli němu tam jste. Takže jsme vždy odehrá-

li zápas, přeletěli, odpočnuli si a  šli zase hrát. Celý 

týden se věnujete jen hokeji, tím je to i jednodušší.

 

V KHL jste přitom začínal v dresu Donbassu Do-

něck. Jak jste pak vnímal dění na Ukrajině?

Bylo to pro mě nepříjemné. Žil jsem tam rok a  půl 

a  podepsal jsem i  smlouvu na další dva roky, chtěl 

jsem tam hrát dál. Ale situace to nedovolila. Klub 

v  důsledku událostí skončil a  já jsem musel odejít. 

Samozřejmě nebylo příjemné, koukat potom na zá-

běry z Doněcku, když tam začaly nepokoje a vypuk-

la válka. Ty pohledy byly hodně smutné.

V  roce 2017 a  2019 jste nastoupil i  do utkání 

hvězd KHL. Kdo vás tam nejvíc zaujal?

Největší dojem na mě udělala ta akce celkově. Měli 

to do detailu připravené, i doprovodný program byl 

super. Celá show byla moc pěkná, měli jsme krásné 

dresy, užili si to diváci i hráči. Ostatní hráče jsem znal 

už z  mezinárodních turnajů, takže na mě působila 

spíš ta show.

 

Měli jste podobný program, jaký bývá v NHL?

Přesně tak, bylo to rozdělené na dva dny, první den 

byly dovednostní soutěže a druhý den zápas. Mezi-

tím jsme měli autogramiádu nebo i večeři s guberná-

torem oblasti, kde se All-Star Game konalo.

Uměl jste rusky už předtím, než jste do KHL 

odešel?

Ne, neuměl jsem vůbec. Odcházel jsem uprostřed 

sezony, takže během pár dnů jsem se musel sbalit, 

moc jsem s  tím nepočítal. Ale protože jsem byl cí-

levědomý, tak jsem si řekl, že se chci ruštinu naučit 

co nejrychleji. Věděl jsem, že se mi to pak v  životě 

neztratí. A navíc to pomohlo k  tomu, abych zapadl 

mezi spoluhráče, rozuměl trenérovi a celkově si život 

v Rusku víc užíval. 

 

Bral jste angažmá v cizině i jako dobrodružství?

Spíš jako výzvu, než dobrodružství. V té době jsem 
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poprvé nakouknul i do nároďáku, takže jsem to bral 

tak, že budu hrát lepší soutěž, budu mít lepší soupe-

ře i spoluhráče a budu výkonnostně růst. Mým cílem 

v té době byl jednoznačně národní tým. 

 

Tenhle sen jste si splnil, na reprezentační akce 

jste jezdil pravidelně. Jak hodnotíte své angaž-

má u národního týmu?

Mrzí mě, že jsem se nedostal k žádné medaili, v roz-

hodujícím zápase jsme vždycky prohráli. Ale jinak na 

reprezentaci vzpomínám moc rád, ať už to byly srazy 

Euro Hockey Tour, nebo kempy před mistrovstvím 

světa. Potkávali jsme se v  repre i  s  ostatními kluky, 

co hráli v  KHL, takže jsme si užívali českou partu. 

Vytrhlo nás to vždy z  ruského stereotypu. A vrcho-

ly v podobě mistrovství světa nebo olympiády jsou 

pro mě nejvíc, co jsem mohl v reprezentační karié-

ře dokázat. Akorát chybí tečka v  podobě medaile, 

z toho jsem smutný doteď.

 

V jedné obraně jste hrál i s Kubou Nakládalem. 

Také on se nakonec do Dynama vrátil, jen sezo-

nu po vás. Jaký spolu máte vztah?

Známe se od patnácti let, kdy Kuba přišel do Pardu-

bic. Hráli jsme spolu chvíli v dorostu a chodili jsme 

i  na stejný gympl. Já byl sice o  rok výš, ale na ledě 

jsme se potkávali na dopoledních trénincích. Pak 

jsme spolu hráli i v áčku, sice ne v jedné obraně, ale 

pořád jsme k sobě měli blízko. Nakonec jsme se sešli 

taky v reprezentaci, takže náš vztah je dlouhodobý, 

kamarádíme spolu a jsme moc rádi, že spolu může-

me hrát i teď v Dynamu.

 

Před návratem Jakuba jste byl kapitán, teď už 

máte na dresu áčko. Co vám vyhovuje víc?

Mám radši, když kapitán být nemusím. Vyhovuje mi 

spíš někoho doplňovat než být tou ústřední posta-

vou. Takže spíš ten asistent.

 

Na ledě působíte dost klidně, v  jednom ze 

starších rozhovorů jste i říkal, že se snažíte dát 

emoce stranou.

Jsou emoce a emoce. Jedny emoce jsou takové, kte-

ré vám pomůžou. Pak jsou emoce, které vás akorát 

rozptylují. Samozřejmě zápas prožívám a ty pozitiv-

ní emoce se taky snažím využít, to je důležité. Ale 

nechci se zbytečně dostávat do emocí, kdy bych se 

s někým postrkoval, hádal, nebo křičel na rozhodčí. 

To by pak negativně ovlivnilo moji hru.

Vynikáte v  blokování střel, v  rámci extraligy 

jich máte nejvíc (2,5 na zápas). To je další věc, 

která vás s Michalem Hrádkem spojuje.

Hrajeme hodně oslabení, a  tam je to na blokování 

střel postavené. Jsme defenzivní beci a tohle k naší 

hře patří, měla by to být naše přednost. Náš hlavní 

úkol je nedostávat góly a  blokování střel s  tím jde 

ruku v ruce. 

Máte pocit, že je na vás letos od majitele klubu 

a fanoušků vyvíjen větší tlak?

Tlak je každou sezonu úplně stejný. Vždycky jsou ně-

jaké cíle, které chcete splnit. Když se nám v minulých 

sezonách nedařilo, tak byl zase jiný tlak v  podobě 

udržení extraligy. Mění se jen očekávání.

VYUŽÍVEJTE VÝHODY
SE SVÝM HOKEJOVÝM KLUBEM
HC Dynamo Pardubice pro vás společně s partnery připravili 
program s řadou výhod.

Při založení  
karty online  

bonus  
1 000 Kč

Jak vstoupíte do programu slev a výhod?
Pořiďte si zdarma platební kartu Dynamo, stačí si založit ČSOB Plus Konto  
na pobočce ČSOB nebo Poštovní účet od Poštovní spořitelny na Specializované 
bankovní přepážce České pošty.  

Pro stávající klienty je výměna karty zdarma.  

Kartu si lze také založit on-line na stránkách www.csob.cz  
nebo na www.postovnisporitelna.cz

Aktuální informace o partnerech a slevách naleznete na www.dynamoklub.cz

A5 Inzerce Dynamo karta.indd   1A5 Inzerce Dynamo karta.indd   1 26.10.2021   10:16:1026.10.2021   10:16:10
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je to k ničemu. Gólů jsme na celém turnaji měli dát 
mnohem víc.“ 

Minimálně v zápase proti Finsku šel jednadvace-
tiletý odchovanec Dynama příkladem. Minutu 
před koncem druhé třetiny snižoval na 2:3, když si 
bekhendem zpracoval skákavý kotouč, protáhl se 
kolem finského obránce a zamířil nad vyrážečku 
Westerholma. Využil tak přesilovou hru a připsal si 
svůj šestý gól v národním týmu. A to v zápase trefil 
ještě tyčku.

Jenže Češi zase prohráli (2:4), takže Blümel mno-
ho důvodů k radosti neměl. „Na takových turna-
jích mají všechny týmy kvalitu a nám pak chybí ty 
rozdílové branky. Musíme se v zakončení zlepšit 
a pracovat na něm,“ řekl do médií mladý útočník, 
který byl proti Finsku vyhlášen nejlepším hráčem 
zápasu.

Sobotní bitva už se hrála v Helsinkách, kam repre-
zentace odcestovala v průběhu týdne. Blümel je 
však i z dřívějšího angažmá v Americe na cestování 
zvyklý: „Organizačně bylo vše zvládnuté dobře, to 
pro nás problém vůbec nebyl.“

Naopak, každou chvilku strávenou v reprezentačním 

Deset útočníků z domácí Tipsport extraligy nomi-
noval trenér Filip Pešán k prvnímu turnaji série Euro 
Hockey Tour v této sezoně. A mezi nejlepší vybral i 
pardubického střelce Matěje Blümela, který tak na 
finskou Karjalu zamířil vůbec poprvé v kariéře.

„Asi určitě je to ocenění nějaké práce. Jsem moc 
rád, že to klaplo a trenéři mě povolali. Už se nemů-
žu dočkat,“ řekl Blümel po nominaci.

Česká reprezentace se sešla v pondělí 8. listopadu 
v Praze, hned v úterý se pak přesunula do Linköpin-
gu, kde o den později vyzvala Švédy. Právě proti 
nim si Blümel v prosinci 2020 připsal první start v 
národním týmu dospělých, debut tehdy okořenil o 
vstřelenou branku.

První duel turnaje ale Čechům příliš nevyšel, Švéd-
sku podlehli 1:4. Pardubický útočník nastoupil ve 
druhé formaci s Matějem Stránským a Michaelem 
Špačkem. „S kluky se mi hrálo skvěle. Věděli jsme 
o sobě, vypracovali jsme si spoustu šancí a doká-
zali jsme se držet v útočném pásmu,“ pochvaloval 
si Blümel.

Zároveň byl ale kritický ohledně produktivity ce-
lého mužstva. „Když nevyužijeme příležitosti, tak 

výběru si užíval. „S většinou kluků už jsem se znal z 
dřívějška, takže to bylo moc fajn. S některými jsem 
hrál už na mistrovství světa, rád jsem je zase viděl,“ 
dodal.

Letošní sezona je přitom výjimečná, protože v úno-
ru se konají olympijské hry. Poslední zimní olympi-
ády se z týmu Dynama účastnili Jakub Nakládal s 
Janem Kolářem, ale i Juraj Mikuš a Matej Paulovič. 
Naváže na ně Blümel?

Při účasti hvězd NHL by to měl hodně těžké, ale po-
kud nepřijedou, kdo ví. Vždyť Blümelův útok poslal 
Pešán proti Finsku na led jako první. Českému týmu 
se však nedařilo, a to ani v posledním duelu proti 
omlazenému výběru Ruska.

V polovině zápasu prohrávali Češi už 0:4. Ve zbý-
vajících minutách pak Pešánovi svěřenci manko sní-
žili, ale i tak padli 2:5. Celkový dojem kazily hlavně 
nepovedené pasáže. „Nevím, čím to může být. Na 
Finy jsme jednu třetinu měli, s Rusy to bylo to samé. 
Nepustili jsme je z pásma a tlačili jsme je, ale hokej 
se hraje šedesát minut,“ okomentoval průběh tur-
naje Blümel.

Pět vstřelených branek ve třech zápasech je zkrátka 
na jeden tým málo. „Může to být jeden z důvodů, 
proč je náš hokej tam, kde je. S kvalitními týmy 
hrajeme vyrovnané zápasy, ale neproměňujeme 
šance. Všichni z nás mají prostor ke zlepšení,“ myslí 
si útočník Dynama, který si na Karjale zahrál proti 
zhruba stejně starým Rusům.

Nejstaršímu hráči sborné totiž bylo pouhých 25 let, 
zatímco nejmladší Matvej Mičkov je v šestnácti le-
tech očekávanou hvězdou draftu 2023. Co na sou-
peře z východu říká Blümel, kterého předloni draf-
tovali Edmonton Oilers? „Je vidět, že ti kluci jsou už 
v tak nízkém věku rozdíloví. Několikrát nás zavřeli v 
pásmu a motali nás tam, což nás samozřejmě štve. 
Pro nás by to mohlo být i nějaké zrcadlo.“

Po konci mezinárodního týdne a zaokrouhlení své 
bilance v českém dresu na deset bodů v devate-
nácti zápasech už se ale Blümel zase soustředí na 
klubové povinnosti. „Doufám, že zlepšíme herní 
projev a dostaneme se zpět na vítěznou vlnu,“ řekl 
Matěj Blümel o Dynamu v souvislosti s prohraným 
derby před reprezentační přestávkou.

V mládežnických reprezentacích téměř nevynechal žádný turnaj. A od loňské sezony to u Matěje 

Blümela platí i pro reprezentaci seniorskou. Třem prohrám Česka na Karjala Cupu sice nezabránil, 

proti Finům se ale prosadil střelecky a celkově ukázal, že se na mezinárodní úrovni neztratí.

PRVNÍ KARJALA, 
ŠESTÝ GÓL.
BLÜMEL NAVÁZAL
NA POVEDENÉ MS

Kompletní rekonstrukce domu na třídě 
Míru č.p. 86, pro kterou se v loňském roce 
rozhodl Rozvojový fond Pardubice a.s., 
přinesla ovoce. Z původních čtyř dlou-
hodobě neobývaných bytových jednotek, 
vzniklo sedm nových moderních bytů.
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BRANKÁŘI

DOMINIK 
FRODL

MICHAL 
HRÁDEK

LUKÁŠ 
ANDĚL

MICHAL 
MACHAČ

ROBERT 
ŘÍČKA

JAKUB 
NAKLÁDAL

MAREK 
HECL

MICHAL
POCHOBRADSKÝ

MILAN 
KLOUČEK

JAN 
KOLÁŘ

MATĚJ 
BLÜMEL

ONDŘEJ 
MATÝS

TOMÁŠ 
ZEMAN

DENNIS 
ROBERTSON

FILIP 
KOFFER

PATRIK 
POULÍČEK

JAKUB 
SOUKUP

JAN 
KOŠŤÁLEK

ANTHONY 
CAMARA

ADAM 
MUSIL

ONDŘEJ 
VÁLA

ROBERT 
KOUSAL

ONDŘEJ 
ROHLÍK

JURAJ 
MIKUŠ

DAVID 
CIENCIALA

MATEJ 
PAULOVIČ

JAN 
ZDRÁHAL

DENIS 
KUSÝ

ONDŘEJ 
ROMAN
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BRANKÁŘI

31 JAROSLAV PAVELKA

60 PETR KVÁČA

OBRÁNCI

5 LADISLAV ŠMÍD

17 LUKÁŠ DERNER

22 JAKUB ŠEDIVÝ

23 T.J. MELANCON

29 MICHAL IVAN

43 ONDŘEJ VITÁSEK

44 MISLAV ROSANDIČ

55 VRATISLAV KUNST

59 PETR KOLMANN

73 JAN ŠTIBINGR

ÚTOČNÍCI

12 DÁVID GRÍGER

15 ADAM KLAPKA

16 MICHAL BIRNER

18 JAKUB RYCHLOVSKÝ

19 DANIEL ŠPAČEK

21 JAKUB KLEPIŠ

26 PETR JELÍNEK

27 ADAM DLOUHÝ

28 JAN ŠÍR

41 TOMÁŠ FILIPPI

45 JAN ORDOŠ

53 JAROSLAV VLACH

69 MAREK ZACHAR

71 ADAM NAJMAN

77 MARTIN FAŠKO-RUDÁŠ
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